
Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

Namens het bestuur van de Jonge Balie Noord-
Holland vraag ik graag uw aandacht voor het vol-
gende. 

REMINDER: SAVE THE DATE VOOR 
PLEITWEDSTRIJDEN EN VRIJMIBO
U heeft het reeds kunnen lezen in de vorige 
nieuwsbrieven: op donderdag 12 en vrijdag 13 
april 2018 vinden de pleitwedstrijden plaats in de 
Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Na 
afloop van de pleitwedstrijden zal tijdens de VRIJ-
MIBO de felbegeerde Gouden Bef worden uitge-
reikt. Houdt u deze data vrij?

De VRIJMIBO vindt plaats vanaf 17:30 bij Grand 
Café Brinkmann in het centrum van Haarlem. 
Ook dit jaar zal er een magische fotospiegel aan-
wezig zijn, is er een top DJ geboekt en kunt u op 
kosten van de Jonge Balie een daghap nuttigen. U 
kunt kiezen uit kip, een burger of een vegetarische 
Melanzane. U kunt zich tot uiterlijk maandag 2 
april 2018 voor de daghap aanmelden onder ver-
melding van uw keuze voor het gerecht. Er is geen 
eigen bijdrage voor het eten verschuldigd, maar 
indien u zich aanmeldt en toch besluit om niet te 
komen, wordt wel € 10,- in rekening gebracht. 

Let op, er is beperkt plaats dus meld u vroegtij-
dig aan. Zonder aanmelding bent u ook van harte 
welkom, maar we kunnen dan niet garanderen 
dat u voorafgaand aan de borrel een gerecht kan 
worden aangeboden. De borrel eindigt om 23:00 
uur, maar u blijft ook daarna van harte welkom bij 
Grand Café Brinkmann om op eigen kosten ver-
der te borrelen.

Datum:  13 april 2018
Tijd: 17:30 tot 23:00 uur. Daghap: 18:00 uur. 
Locatie:   Grand Café Brinkmann (Grote markt 13 

te Haarlem)
Meld u aan door een e-mail te sturen aan  
meles@oass.nl. 
¾

REMINDER: JONGE BALIE REIS 2018! 
De voorbereidingen voor een onvergetelijk, cul-
tureel, bruisend en juridisch-inhoudelijk (lang) 
weekend zijn reeds in volle gang. In de vorige 
nieuwsbrief heeft u reeds kunnen lezen dat de 
bestemming van de reis het mooie PRAAG is ge-
worden. In deze prachtige middeleeuwse stad zul-
len de deelnemers ongetwijfeld een geweldige tijd 
gaan beleven. 

Datum:  3 mei t/m 6 mei 2018
Locatie:  Praag

Er is plaats voor maximaal 30 personen uit het hele 
arrondissement Noord-Holland, dus meld u snel 
aan met het aangehechte aanmeldformulier en 
stuur dat op naar melissen@sievaladvocaten.nl.  ¾

SAVE THE DATE: LEZING 21 JUNI 2018
De lezing van mei 2018 vindt plaats tijdens de reis.  
De hiernavolgende lezing zal worden georgani-
seerd op 21 juni 2018 vanaf 17:15 uur in ’t Gulden 
Vlies te Alkmaar. Meer informatie volgt in de vol-
gende nieuwsbrief.  

Datum:  21 juni 2018
Tijd:  17.15 uur 
Locatie:   Café Het Gulden Vlies, Koorstraat 30, 

1811 GP Alkmaar
¾

SAVE THE DATE: BORRELBOOT 29 JUNI 
2018
Op 29 juni 2018 organiseert de Jonge Balie de 
borrelboottocht over de prachtige Amsterdamse 
grachten. Binnenkort zullen wij u informeren 
over de locatie, het tijdstip en de eigen bijdrage. ¾

POLITIE- EN DEURWAARDERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage.

Beide excursies kunnen het gehele jaar door inge-
pland worden en leveren u per excursie twee punten 
op.  De contactpersoon voor stages is Lisa Meles. Voor 
meer informatie kunt u haar een mail zenden: 
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl ¾
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HEEFT U ONS AL GEVONDEN OP 
SOcIAL MEDIA?
De Jonge Balie Noord-Holland is ook op social 
media te vinden via Facebook en LinkedIn. Meld 
u aan om op de hoogte te blijven van het laatste 
nieuws: 

Facebook: Jonge Balie Noord-Holland
Linkedin: Jonge Balie Noord-Holland
¾

UPDATE E-MAIL ADRESSENLIJST
De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail ver-
zonden. Indien u kantoorgenoten heeft die niet in 
de lijst voorkomen of wel in de lijst voorkomen en 
dat juist niet willen, dan verzoek ik u vriendelijk 
om dat kenbaar te maken door een e-mail te sturen 
aan secretaris@jongebalienoordholland.nl.  ¾  

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen 
begroeten. 

Namens het bestuur, 

Pauline Woudenberg
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